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3.1. CONSIDERENTE GENERALE
Comunitățile microbiene reprezintă o parte fundamentală a ecosistemelor acvatice și
sunt de mare importanță pentru circuitul materiei și energiei. Bacteriile heterotrofe joacă un rol decisiv în ecosistemele fluviale, în
degradarea materiei organice care provine în
primul rând din surse alohtone și mai puțin
din surse autohtone. Contribuția acestora la
procesele de autopurare a râurilor este de
mare interes în cadrul evaluării calității apei.
Astfel, bacteriile sunt senzori ideali datorită răspunsului rapid la condițiile de mediu în
schimbare (Kavka et al., 1996; Findlay, 1991).

Mediile acvatice sunt puternic contaminate cu microorganisme periculoase, ca efect al
poluării. Astfel, deversările de ape uzate în
apele dulci și în apele de mare costiere, reprezintă principala sursă de microorganisme
fecale, inclusiv de agenți patogeni.
Orice microorganisme sunt considerate contaminanți emergenți (CE) deoarece au potențialul de a provoca efecte negative cunoscute
sau suspecte asupra ecosistemelor, sau asupra
calității vieții umane și animale (Figura 3.1)
(Rosenfeld & Feng, 2011; Gomes et. al, 2020).
Aceste microorganisme sunt de obicei răspândite în mediul înconjurător, în special prin
fecale, urină sau ape reziduale. În această ca-

Figura 3.1. Dispersia CE microbieni în diferite ecosisteme și organisme
expuse continuu la acestea (adaptare după Gomes et al., 2020)
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tegorie de microorganisme sunt incluși, de obicei, unii viruși care se găsesc în apele naturale
sau uzate, cum ar fi: poliomavirusurile umane,
virusul hepatitei E și adenovirusurile umane.
Bacteriile rezistente la antibiotice (BRA) și
genele lor (GRA) apar în natură și sunt de asemenea, considerate contaminanți emergenți
(Gomes et al., 2020). Prezența GRA și BRA în
diferite ecosisteme din întreaga lume este în
corelație cu mulți factori cu influență antro-

pică asupra organismelor vii (oameni, animale
și plante) (Figura 3.2) (Wang et al., 2020).
Deși prezența BRA și a GRA în diferite ecosisteme din întreaga lume este deosebit de
îngrijorătoare, apa este recunoscută ca rezervor principal.
Răspândirea BRA și GRA prin contaminarea
fecală și umană este determinată prin cele
trei moduri diferite (Figura 3.3): (1) omul
poate fi contaminat cu un agent patogen re-

Figura 3.2. Traseul BRA și GRA în corelație cu dispersia antibioticelor în mediile acvatice
(adaptare după Wang et al., 2020)

Figura 3.3. Răspândirea de BRA și de GRA prin transmisie fecală și umană
(adaptare după Wang et al., 2020)
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zistent la antibiotice prin ingestia directă de
apă potabilă, deși nu are loc nici o transmisie
de la om la om; (2) transmiterea de la om la
om are loc după o infecție directă prin consumul de apă contaminată; și (3) transfer orizontal de GRA către agenții patogeni umani
(Wang et al., 2020).
Cei mai mulți indicatori microbiologici utilizați pentru evaluarea calității microbiologice a apei sunt bacteriile indicatoare fecale
(BIF), inclusiv E. coli și enterococii, care au
fost acceptați pentru a indica poluarea fecală și pentru evaluarea riscurilor microbiene
asociate cu direcționarea directă a agenților
patogeni umani reali (Saingam & Yan, 2020).
Astfel de microorganisme sunt uneori denumite agenți patogeni „condiționali” sau
„oportuniști”. De obicei, acești microorganisme nepatogene sau „saprofite” sunt frecvente în mediul acvatic și în alte medii, dar în
unele condiții biologice sunt capabile să infecteze, să colonizeze și să provoace boli la
oameni sau animale.
Tulpinile patogene oportuniste Escherichia coli, Mycobacterium spp., Clostridium
perfringens și tulpinile grupului Bacillus cereus au fost detectate ca potențiale gazde
ale GRA. Pe baza analizelor statistice cu multe variabile, s-a demonstrat că factorii care
influențează gena rezistentă la antibiotic în
ape, au fost multipli și interactivi.
Ecosistemele acvatice s-au dovedit a fi rezervoare de GRA, care pot fi găzduite de unii
agenți patogeni bacterieni oportunisti. Au
fost stabilite corelații între GRA, elemente
genetice mobile (EGM), comunități bacteriene, antibiotice și agenți patogeni bacterieni
oportunisti (Schets et al., 2015).
Monitorizarea contaminanților microbiologici emergenți în apă poate avea o serie de
obiective:
(1) Monitorizarea sursei de apă: pentru a
stabili caracteristicile de calitate ale
apei, respectiv pentru a putea determina riscurile pentru sănătate.
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(2) Monitorizarea operațională: pentru a
evalua performanța proceselor de tratare a apei.
(3) Validare pentru stabilirea performanței unui test de control.
(4) Monitorizarea conformității: pentru a
confirma obiectivele stabilite pentru
calitatea apei, de exemplu, standardele pentru organismele indicator fecale.
(5) Supraveghere: pentru a evalua continuu siguranța și acceptabilitatea calității apei.
(6) Investigația focarului: pentru a investiga sursa focarului și eficacitatea
măsurilor luate în scopul de a controla
focarul prin testarea agenților patogeni de referință sau specifici.
În evaluarea calității microbiologice a
apei, microorganismele țintă pot fi patogene sau pot fi microorganisme indicatoare
inofensive. Indicatorii (microorganisme model) sunt utilizați în managementul calității
apei și în evaluările riscurilor pentru sănătate, deoarece detectarea lor este de obicei
mai rapidă și mai puțin costisitoare în comparație cu detectarea agenților patogeni. În
acest context, analiza microbiologică a apei
ține cont de trei indicatori principali după
cum urmează:
(1) Indicatori de contaminare: microorganisme care demonstrează tipul de
contaminare, cum ar fi numărul de
bacterii heterotrofe pentru a indica
nivelul de contaminare organică, inclusiv contaminarea fecală.
(2) Indicatori fecali: microorganisme care
indică prezența contaminării fecale,
cum ar fi Escherichia coli pentru a indica poluarea fecală și, prin urmare,
ar putea fi prezentă o gamă largă de
agenți patogeni potențiali.
(3) Organisme index și model: microorganisme care indică prezența agentului
patogen, cum ar fi bacteriofagii ARN
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specifici F ca modele de viruși enterici
umani și E. coli ca indice pentru Salmonella spp.
Uneori, indicatorii suplimentari trebuie
evaluați în funcție de scopul examinării și
de tipul de apă studiat. Acestea includ enterococii intestinali și C. perfringens (ai căror spori rezistă la dezinfecție mult mai bine
decât celulele vegetative bacteriene). În
plus, bacteriile indicatoare fecale nu reflectă prezența agenților patogeni care nu sunt
de origine fecală și pot face parte din microbiota acvatică naturală, cum ar fi Legionella
spp., Pseudomonas aeruginosa și Vibrio spp.
(Schets et al., 2015).
Cei mai relevanți indicatori microbiologici
sunt cei care apar în număr mare în fecalele
umane sau animale, deoarece fecalele reprezintă cea mai importantă sursă de agenți patogeni din apă. Astfel, indicatorii au avantajul
că pot fi detectați și enumerați folosind metode simple, ieftine, care dau rezultate într-o
perioadă de timp relativ scurtă.
În probele de apă poate fi detectată o
gamă largă de microorganisme patogene. Cel
mai frecvent, se efectuează teste cantitative
care necesită mai multe etape: pre-îmbogățire (¼ reactivare), îmbogățire selectivă, izolare prin metode culturale, identificare prin
teste biochimice, serologice și/sau moleculare și, eventual, tipare epidemiologice.
Pentru microorganismele patogene care
sunt de origine fecală și care se pot înmulți
în mod activ în mediul apei (de exemplu, Legionella spp, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio
spp.), este necesară detectarea directă deoarece nu există organisme model adecvate
(Schets et al., 2015).
În general, analiza microbiologică a apei
se referă la o mare varietate de microorganisme, inclusiv viruși, bacterii și protozoare,
dar acest capitol analizează doar detectarea
bacteriilor.

3.2. METODE PENTRU
DETECTAREA CALITATIVĂ ȘI
CANTITATIVĂ A BACTERIILOR
DIN PROBELE DE APĂ
Sunt disponibile mai multe metode pentru
detectarea bacteriilor în apă, cum ar fi: metode culturale, metode microscopice, metode moleculare și metode imunologice.

Prelevarea de probe și depozitarea
probelor
O strategie adecvată de eșantionare specifică a site-ului de prelevare a probelor este
esențială pentru a proiecta planul de monitorizare fiind în corelație cu parametrii de
testat și metodele utilizate pentru testare.
Selectarea unui design adecvat pentru eșantionare, frecvența acestuia sunt luate în considerare și într-o strategie de control (Schets
et al., 2015).
Din mediile naturale, probele de apă sunt
colectate aseptic, în sticle de sticlă borosilicată sterilizate de 250 ml, de la o adâncime
a apei de 20-30 cm. Probele sunt apoi prelucrate imediat în laborator sau păstrate la 4oC,
timp de maxim 24 de ore.

Metode culturale
Microorganismele din microbiota apei sunt
cultivate în condiții de laborator atunci când
sunt asigurate condiții optime de creștere
(nutrienți, temperatură, aerobioză, anaerobioză). Se va ține cont de faptul că nu toate microorganismele prezente în microbiota
apei de analizat pot fi cultivate și că numărul
obținut nu reflectă numărul adevărat dintr-o
probă, deoarece doar microorganismele care
au fost viabile, adică capabile să crească pe
mediul de cultură utilizat și în condițiile culturale aplicate, sunt numărate.
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De obicei, metodele culturale pentru numărarea bacteriilor sunt împărțite în două categorii: (1) metoda de numărare indirectă și
(2) metoda de îmbogățire.
În metoda de numărare indirectă, o probă
test este inoculată pe suprafața unui mediu
de cultură care a fost solidificat prin adăugarea de agar (metoda prin răspândire). Fiecare celulă individuală a microorganismului
țintă se va înmulți în colonii care sunt vizibile
cu ochiul liber. Rezultatele sunt prin urmare,
exprimate ca „unități care formează colonii”
(UFC). UFC reprezintă una sau mai multe celule ale organismului țintă.
În metoda de îmbogățire, o probă test
este inoculată într-un mediu de cultură care
a fost formulat pentru a stimula creșterea
microorganismelor țintă și pentru a suprima
creșterea tuturor celorlalte microorganisme
(„microbiota de fond”). Pentru cultivare, se
utilizează o temperatură și un timp de incubare adecvate care măresc natura selectivă a mediului de creștere. Dacă organismul
țintă este prezent în eșantionul testat, acest
lucru va avea ca rezultat un semnal pozitiv. În
analiza cea mai simplă, metodele de îmbogățire oferă informații calitative (prezență/absență) pentru microorganismul test. Pentru a
obține informații semi-cantitative, de obicei
se examineză o serie de volume diferite (de
exemplu, 100, 10, 1 și 0,1 mL). Dacă o serie
de volume diferite este examinată în replică, adică de trei sau de cinci ori, este posibil
să se utilizeze o metodă statistică cunoscută
ca tehnica „numărul cel mai probabil” (NMP)
pentru a estima concentrația inițială a microorganismului țintă. Precizia acestei estimări este scăzută (de exemplu, intervalul de
încredere de 95% al unei estimări al NMP în
replică de cinci ori, este cuprins între o treime și de trei ori rezultatul analitic). Precizia
acestei metode este determinată practic de
distribuția microorganismelor țintă în eșantion (Schets et.al., 2015).
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Numărarea indirectă a bacteriilor
heterotrofe
Bacteriile heterotrofe sunt microorganisme care indică poluarea apei cu materii organice ușor degradabile. Micoorganismele
indicator sunt bacterii facultativ anaerobe și
bacterii aerobe, care pot fi cultivate în și pe
medii nutritive solidificate la 22ºC timp de 4872 de ore (Kohl, 1975).
Numărarea indirectă a bacteriilor heterotrofe, cunoscută anterior sub numele de numărare indirectă standard, este o procedură
de estimare a viabilității bacteriilor heterotrofe din proba de apă prin metodă culturală.
Metoda de numărare în plăci este o procedură
de numărare relativ simplă, aplicabilă probelor de apă în care densitățile microoganismelor
țintă sunt suficiente pentru a conține un număr
adecvat de celule ce pot fi cultivate în scopul
numărării (Standard Methods, 9215:2017).
În această metodă, un volum mic de probă
(aproximativ 0,1-1 mL) sau diluție decimală
a probei (proba originală de apă este diluată
de mai multe ori pentru a reduce sau dilua
suficient populația de microorganisme), este
omogenizat cu agar fluidificat (Plate Count
Agar) și temperat (aproximativ 15 mL de PCA
fluidicat la temperatura de 100ºC și temperat
la 45ºC) într-o cutie Petri.
Omogenizarea se realizează cu atenție pentru dispersarea probei în mod uniform în mediul de cultură și apoi se lasă să se solidifice.
Cutiile Petri inoculate și solidificate sunt inversate cât mai repede posibil pentru a se evita formarea condensului pe capac. Incubarea
plăcilor se realizează la 22ºC timp de 48-72 de
ore. Coloniile care vor crește atât pe suprafața
mediului de cultură, cât și în interiorul acestuia, sunt numărate cu atenție pentru a obține
un număr de celule cât mai exact pe unitatea
de volum de probă. Fiecare colonie reprezintă o „unitate formatoare de colonii” (UFC) per
mililitru de probă de apă. Celulele izolate formează colonii singulare ce pot fi folosite în ob-
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ținerea culturilor pure (Figura 3.4.a. Tehnica
de numărare indirectă) (Reasoner & Geldreich,
1985; Allen et al., 2004; Brown & Smith, 2015;
Standard Methods, 9215:2017).
Numărul de microorganisme prezente în
probă se determină utilizând formula:
UFC⁄mL =

colonii numărate
volumul actual al
probei inoculate, mL

(1)

Pentru o numărare exactă a microorganismelor, numărul optim de colonii ar trebui să
se încadreze în intervalul 30 – 300 colonii/placă Petri (Figura 3.4.b. Numărare colonii prin

metoda indirectă de numărare a microorganismelor) (Cappuccino & Sherman, 2008).
Pentru a facilita interpretarea datelor privind calitatea apei din punct de vedere al poluării cu materie organică, rezultatele microbiologice au fost clasificate printr-un sistem
de clasificare a poluării apei cu materii organice, prezentat în tabelul 1 (ICPDR, 2001).
Funcție de numărul de bacterii heterotrofe
per mililtru de apă analizată, poluarea apei
cu materie organică este clasificată în 5 niveluri de poluare: scăzută, moderată, critică,
puternică și excesivă.

Figura 3.4.a. Tehnica de numărare indirectă a microorganismelor
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Figura 3.4.b. Numărare colonii prin metoda indirectă de numărare a microorganismelor

Tabel 3.1. Sistem de clasificare a calității microbiologice a apei
în funcție de poluarea cu materie organică
Clasa

Evaluare microbiologică
a calității apei
Parametru

Poluare cu
materie
organică/

Bacterii heterotrofe
(Numărare colonii
dezvoltate la 22o C)

1 mL apă
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I

II

III

IV

V

scăzută

moderată

critică

puternică

excesivă

< 500

> 500 –
10 000

> 10 000 –
100 000

> 100 000 750 000

> 750 000
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Detectarea coliformilor din apă
Siguranța microbiologică a apei este realizată prin monitorizarea contaminării organice utilizând organisme indicatoare precum
coliformii totali și Escherichia coli. Coliformii
totali reprezintă un grup de bacterii frecvent
întâlnite în mediul acvatic, în sol și vegetație,
precum și în intestinele mamiferelor, inclusiv
ale oamenilor.
Bacteriile coliforme totale sunt utilizate în
mod obișnuit pentru a evalua calitatea sanitară generală a apei, dar și în situații în care
este prezentă contaminarea fecală, deoarece
coliformele totale sunt mai numeroase decât
E. coli, reprezentând astfel un indicator microbiologic mai sensibil (Feng et al., 2020).
Termenul de “coliform” descrie un grup de
bacterii enterice. Acest termen nu reprezintă
o clasificare taxonomică, ci reprezintă o definiție utilizată pentru a descrie un grup de
bacterii anaerobe Gram-negative, facultative, în formă de bastonașe, care fermentează
lactoza cu producere de acid și gaz în 48 de
ore la 35ºC.
Prezența coliformilor și a Escherichiei coli,
în special în microbiota apei, este acceptată
ca predicție a unei contaminări fecale recente, fiind posibil să fie însoțită și de agenți patogeni. Astfel, conceptul de utilizare a coliformilor totali ca indicator indirect al riscului
pentru sănătate este complicat de admis în
practică, datorită prezenței și altor bacterii
enterice precum Citrobacter spp., Klebsiella
spp. și Enterobacter spp. cu comportamente
metabolice și caracteristici fenotipice similare cu a E. coli, astfel încât să nu se poată
diferenția ușor față de aceasta (Figura 3.5.)
(USEPA, 2002; Duncan & Horan, 2003; WHO,
2017; Standard methods, 9221:2017).
Cele mai multe tulpini ale E. coli nu sunt
considerate agenți patogeni, dar pot fi și patogeni provocând infecții la gazdele cu imunitate scăzută. E. coli face parte din familia
Enterobacteriaceae, care include de altfel,
multe genuri, inclusiv agenți patogeni cunos-

cuți precum Salmonella spp., Shigella spp. și
Yersinia spp.

Coliformi
totali
Coliformi
fecali

Escherichia
coli

Figura 3.5. Reprezentarea schematică a grupului
de bacterii coliforme

Cu toate acestea, există tulpini patogene
de E. coli care cauzează boli gastro-intestinale la oamenii sănătoși atunci când sunt ingerate accidental (Feng et al., 2020).
Grupul coliform fecal este format în principal din E. coli. Unele bacterii enterice, cum
ar fi Klebsiella spp. poate, de asemenea, fermenta lactoza și, prin urmare, poate fi considerată drept bacterie coliformă fecală. Includerea bacteriei Klebsiella spp. în grupul
coliformilor fecali a scăzut factorul de corelație al acestui grup cu contaminarea fecală.
Astfel, implementarea metodelor de detectare rapidă a E. coli este importantă în controlul microbiologic al apei (Directiva 7/CE,
2006; Wade et al., 2003).
Principiul metodei de determinare a numărului cel mai probabil de coliformi
Numărul cel mai probabil este o metodă
importantă de enumerare utilizată pentru a
estima coliformele totale și fecale în apele
potabile și de suprafață, solurile și sedimentele. Garthright (1998) a arătat că testul NMP
este o estimare statistică a unităților cultivabile și presupune că astfel de unități sunt
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distribuite aleatoriu într-un eșantion. Funcțional, testul NMP se bazează pe diluarea unui
microorganism țintă până la dispariție la o
anumită diluare, de obicei cu factori de zece;
un eșantion nu va conține o singură unitate
cultivabilă. Diluțiile reale necesare ale probei se bazează pe experiență, iar tabelele
NMP se bazează în mod obișnuit pe inocularea mediilor cu 3, 5, 10 sau 12 mL de probă
din fiecare diluție. NMP este util atunci când
celulele de microorganise din probe naturale
sunt prezente în număr mic. Densitatea coliformilor este raportată ca număr de unități
ce formează colonii (UFC) per 100 ml de apă
(APHA, 2012; OMS, 2017).
Testul NMP se efectuează în următorii pași
(Feng et al., 2020):
- Test prezumptiv pentru coliformi, coliformi fecali și E. coli
- Test de confirmare pentru coliformi
- Test de confirmare pentru coliformi fecali și E. coli
- Test complet pentru E. coli.

NMP – Test prezumptiv pentru
coliformi, coliformi fecali și E. coli
Testul prezumtiv este un test de screening
al probei de apă pentru a evidenția prezența coliformelor totale. Planul de lucru este
următorul: Pregătirea diluțiilor zecimale cu
diluant steril – soluție Buffer fosfat sau echivalent. Numărul de diluții care trebuie preparate depinde de concentrația coliformă anticipată. Suspensiile probelor se agită de câte
25 de ori cu ajutorul unui vortex timp de 7

Inoculare eprubete
cu bulion lactoză sau
bulion lauril trIptoză
cu tuburi Durham,
incubare la 35ºC,
24 de ore.

secunde. Folosind cel puțin 3 diluții consecutive, din fiecare diluție se inoculează câte 1
ml în câte 3 eprubete cu bulion de lauril triptoză (BLT) pentru o analiză a NMP cu set de 3
eprubete (altă analiză poate necesita utilizarea a 5 eprubete pentru fiecare diluție). Se
poate folosi și bulion lactoză (BL). Eprubetele
cu BLT se incubează la 35ºC±0,5ºC. Eprubetele incubate se examinează și se înregistrează
apoi observațiile pentru reacțiile din mediul
de cultură inoculat (eliberare de gaz în tubul
Durham) după 24±2 ore, adică deplasarea în
flaconul de fermentare a tubului Durham sau
efervescența mediului inoculat, atunci când
eprubetele sunt ușor agitate. Eprubetele negative se reincubează pentru încă 24 de ore,
urmând examinarea și înregistrarea din nou a
reacțiilor după 48±3 ore. Dacă testul prezumtiv este negativ, nu se efectuează alte teste.
Cu toate acestea, dacă vreo eprubetă din serie prezintă acid și gaz în tubul Durham, apa
este considerată cu risc microbiologic și este
necesar testul de confirmare. Testul de confirmare se realizează pentru toate eprubetele
pozitive (gaz în tubul Durham) la testul prezumtiv (Figura 3.6).

NMP – Testul de confirmare pentru
coliformi
Din fiecare eprubetă cu BLT sau cu bulion lactoză ce prezintă gaze, cu ajutorul unei
anse se tranferă un volum de suspensie și se
inoculează în câte o eprubetă cu bulion bilă
lactoză verde briliant (BBLBV). Eprubetele cu
BBLVB inoculate, se incubează la 35ºC ± 0,5ºC

Producere de gaz.
Test pozitiv.

Producere de gaz.
Test pozitiv.

Fără producere de gaz sau acid.
Nedefinit. Incubare încă 24 ore.

Fără producere de
gaz. Test negativ.

Figura 3.6. Prezentarea schematică a realizării testului prezumtiv
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și se examinează producerea de gaz după 48
± 3 ore. Numărul cel mai probabil (NMP) de
coliformi se calculează pe baza proporției
eprubetelor BBLVB pozitive (prezența gaze-

Inoculare eprubete
cu bulion lactoză sau
bulion lauril triptoză
cu tuburi Durham,
incubare la 35ºC,
24 de ore.

lor) confirmate pentru 3 diluții consecutive.
Pentru a confirma prezența coliformelor, se
recomandă aplicarea planului de lucru prezentat în Figura 3.7.

a) Producere de gaz.
Transfer pentru
confirmare în bulion
bilă lactoză verde
briliant. Incubare
48 ore la 35ºC.

b) Fără producere
de gaz sau acid.
Nedefinit. Incubare
încă 24 ore.

Producere de gaz.
Grup coliforme confirmat.
Fără producere de gaz.
Test negativ. Grup coliforme absent.
Producere de gaz. Nedefinit.
Continuare ca la a).
Fără producere de gaz.
Test negativ. Grup coliforme absent.

Figura 3.7. Prezentarea schematică a realizării testului de confirmare

NMP – Testul de confirmare pentru
bacterii coliforme și E. coli
Din fiecare eprubetă pozitivă cu BLT sau
BL (prezența gazelor în tubul Durham) de la
testul prezumtiv, se transferă o ansă din fiecare suspensie în câte o eprubetă cu bulion
EC. Eprubetele EC inoculate se incubează EC
24 ± 2 h la 44,5ºC și se examinează dacă există gaze. Eprubetele EC inoculate negative se
reincubează și se examinează din nou după 48
± 2 ore. Rezultatele acestui test sunt utilizate
pentru a dcalcula NMP de coliformi fecali.

NMP – Testul complet pentru E. coli
Pentru a efectua testul complet pentru E.
coli în vederea izolării, fiecare eprubetă pozitivă EC se agită ușor, iar suspensia recoltată
din fiecare eprubetă cu ajutorul unei anse,
este scarificată pe suprafața unui mediu de
cultură Levine-eozină albastru metilen cu
agar (L-EAM) aflat într-o cutie Petri și apoi incubată timp de 18-24 ore la 35ºC ± 0,5ºC.
Se examinează plăcile pentru a identifica
colonii posibile de E. coli, negre în centru și

plate, cu sau fără luciu metalic. Se transferă
până la 5 colonii din fiecare placă cu L-EAM pe
Agar Plate Count (APC) înclinat, se incubează
timp de 18-24 ore la 35ºC ± 0,5ºC și se utilizează apoi pentru testări suplimentare (Figura 3.8) (Metode standard, 9221:2017).
Testele de confirmare sunt următoarele
(Feng et al., 2020):
1) Colorarea Gram – Toate culturile care
apar ca Gram-negative cu celule sub
formă bastonașe scurte ar trebui testate pentru reacțiile IVPMC (a se vedea
mai jos punctele 2 ÷ 5) de mai jos și, de
asemenea, re-inoculate înapoi în BLS
pentru a confirma producerea de gaz.
2) Prezența de indol – Inoculați tubul cu
bulion triptonă și incubați timp de 24 ±
2 h la 35ºC ± 0,5ºC. Testați apoi pentru
prezența indolului adăugând 0,2-0,3 ml
de reactiv Kovacs. Aspectul unei culori
roșii distincte în stratul superior inidcă
un test pozitiv.
3) Compuși reactivi Voges-Proskauer (VP)
– Inoculați eprubeta cu bulion roșu
metil Voges-Proskauer (bulion RM-VP)
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Inoculare eprubete
cu bulion lactoză sau
bulion lauril triptoză
cu tuburi Durham,
incubare la 35°C,
24 de ore.

a) Producere de gaz.
Transfer pentru
confirmare în bulion
bilă lactoză verde
briliant. Incubare
48 ore la 35°C.

Producere gaz. Transfer în plăci
Petri cu mediu Endo sau EMB.
Incubare 24 ore la 35°C.

b) Fără producere
de gaz sau acid.
Nedefinit. Incubare
încă 24 ore.

Producere de gaz. Nedefinit.
Continuare ca la a).

Fără producere de gaz. Test
negativ. Grup coliforme absent.

Fără producere de gaz. Test
negativ. Grup coliforme absent.

1.1. Colonii tipice sau atipice de bacterii coliforme.
Transfer pe slant agar și în eprubete cu bulion lauril
triptoză. Incubare slant agar inoculat 24 până la 48
ore și bulion lauril trriptoză 48 ore, la 35ºC.

1.2. Colonii negative. Test
negativ. Coliforme absente.

1.1.1. Producere gaz. Colonii de bacterii crescute pe
slant agar diferențiate prin colorarea Gram.

1.1.2. Fără producere de
gaz. Test negativ. Coliforme
absente.

1.1.1.1. Prezența bastonașelor Gram-negative, fără
spori. Test complet. Grup coliforme prezent. Prezența
în bulion a bastonașelor Gram-negative.

1.1.1.2. Spori sau bastonașe
Gram pozitive presente. Grup
coliforme absent.

Figura 3.8. Prezentarea schematică a realizării testului complet

și incubați timp de 48 ± 2 h la 35ºC ±
0,5ºC. Transferați 1 ml în eprubeta de
13 × 100 mm. Se adaugă 0,6 ml soluție de a-naftol și 0,2 ml 40% KOH și se
agită. Adăugați câteva cristale de creatină. Se agită și se lasă să stea 2 ore.
Testul este pozitiv dacă apare culoarea
roz-eozină.
4) Compuși reactivi la metil roșu – După
testul VP, incubați eprubeta cu RM-VP
suplimentar timp de 48 ± 2 h la 35ºC ±
0,5ºC. Adăugați 5 picături de soluție de
roșu metil în fiecare tub. Apariția culorii roșu distinct este o reacție pozitivă.
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Apariția culorii galben este o reacție
negativă.
5) Metabolizarea citratului – Inoculați cu
atenție eprubeta cu bulion citrat Koser; evită agitarea. Se incubează timp
de 96 ore la 35ºC ± 0,5ºC. Dezvoltarea
turbidității distincte este o reacție pozitivă.
6) Compuși reactivi la metil roșu – După
testul VP, incubați eprubeta cu RM-VP
suplimentar timp de 48 ± 2 h la 35ºC ±
0,5ºC. Adăugați 5 picături de soluție de
roșu metil în fiecare tub. Apariția culorii roșu distinct este o reacție pozitivă.
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Apariția culorii galben este o reacție
negativă.
7) Metabolizarea citratului – Inoculați cu
atenție eprubeta cu bulion citrat Koser;
evită agitarea. Se incubează timp de 96
ore la 35ºC ± 0,5ºC. Dezvoltarea turbidității distincte este o reacție pozitivă.
8) Producere de gaz din fermentarea lactozei – Inoculați un tub de bulion de lauril triptoză (BLT) și incubați timp de
48 ± 2 ore la 35ºC ± 0,5 º C. Producția
de gaz (deplasarea mediului din tubul
Durham) sau efervescența după agitare
ușoară este o reacție pozitivă.
Toate culturile care (a) fermentează lactoza cu producere de gaz în 48 de ore la 35ºC,

(b) apar ca bastonașe nesporulate Gram-negative și (c) dau reacții IVPMC de ++-- (biotip 1) sau -+-- (biotip 2) sunt considerate a
fi E. coli. NMP de E. coli se calculează apoi
pe baza rezultatelor obținute după inocularea
eprubetelor cu EC din 3 diluții succesive care
conțin E. coli.

Calcularea NMP
Pe baza numărului de eprubete pozitive
rezultate din incubarea pe medii selective a
celor trei seturi de diluții în corelație cu datele din Tabelul 3.2, se poate stabili NMP și
apoi UFC/mL luând în considerare cel mai mic
factor de diluare dintre cele trei diluții folosite pentru calcul.

Tabel 3.2. Tabel pentru stabilirea indicelui NMP
Număr de eprubete pozitive
Grupul
Grupul
Grupul
primei diluții diluției 2
diluției 3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
0
2
0
0
2
0
1
2
1
0
2
1
1
2
2
0
2
3
0
3
0
0
3
0
1
3
1
0
3
1
1
3
2
0
3
2
1
4
0
0
4
0
1
4
1
0
4
1
1
4
1
1
4
2
0
-

Indice
NMP
<2
2
2
4
2
4
4
6
6
4
7
7
9
9
12
8
11
11
14
14
17
13
17
17
21
26
22
-

Număr de eprubete pozitive
Grupul
Grupul
Grupul
primei diluții diluției 2
diluției 3
4
2
1
4
3
0
4
3
1
4
4
0
5
0
0
5
0
1
5
0
2
5
1
0
5
1
1
5
1
2
5
2
0
5
2
1
5
2
2
5
3
0
5
3
1
5
3
2
5
3
3
5
4
0
5
4
1
5
4
2
5
4
3
5
4
4
5
5
0
5
5
1
5
5
2
5
5
3
5
5
4
5
5
5
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Indice
NMP
26
27
33
34
23
30
40
30
50
60
50
70
90
80
110
140
170
130
170
220
280
350
240
300
500
900
1600
>1600
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Pentru a transforma concentrațiile indicatorilor fecali în niveluri de poluare microbiană fecală, s-a folosit un sistem de clasificare a
calității apei pe cinci niveluri de poluare care
integrează liniile directoare pentru calitatea
apei pentru scăldat cu Directiva cadru europeană a apei (UE-DCA). Sistemul definește
cinci clase de poluare fecală a apei, clasele
I și II sunt inferioare, iar clasele de calitate
III, IV și V depășesc valorile limită de poluare
fecală pentru o bună calitate a apei pentru
scăldat.
Sistemul de clasificare a calității apei
funcție de poluarea fecală este prezentat în
Tabelul 3.3. (Directiva 60/EC, 2000; Kavka et
al., 2006; Kirschner et al., 2015, 2017).

Exemplu (Tabelul 3.2.): O probă de apă a
fost diluată prin realizare de 3 diluții decimale successive. Din fiecare diluție au fost
inoculate câte 5 eprubete cu mediu selectiv,
rezultând 15 eprubete inoculate în total. După
incubare, primul grup de eprubete inoculate
din prima diluție a prezentat 4 eprubete pozitive. Al doilea grup de eprubete inoculate
din a doua diluție a prezentat 2 eprubete cu
gaz, iar al treilea grup de eprubete inoculate
cu diluția 3, a prezentat o eprubetă pozitivă.
Indicele numărului probabil de coliformi din
tabelul 3.2 pentru 4, 2 și 1 eprubetă pozitive
este 26. Rezultatul pentru proba de apă analizată este: 26 × 10 = 260 coliformi per 100
mL de probă (Feng & Hartman, 1982).

Tabel 3.3. Sistem de clasificare microbiologică a calității apei în funcție de poluarea fecală
Clasa

Evaluarea microbiologică
a calității apei

I

II

III

IV

V

scăzută

moderată

critică

puternică

Excesivă

Coliformi totali

< 500

> 500 –
10 000

> 10 000 –
100 000

> 100 000 –
1000 000

> 1000 000

Coliformi fecali
(Coliformi
termotoleranți)

< 100

> 100 –
1 000

> 1 000 –
10 000

> 10 000 –
100 000

> 100 000

< 40

> 40 –
400

> 400 –
4 000

> 4 000 –
40 000

> 40 000

< 100

> 100 –
1 000

> 1 000 –
10 000

> 10 000 –
100 000

> 100 000

Poluare
fecală

Parameteri

Streptococci fecali
(Enterococci)
Escherichia coli

în 100
mL apă

Metode microscopice
Metodele microscopice pentru numărarea
directă a bacteriilor în apă au doar aplicații
limitate în microbiologia apei în scopul asigurării calității apei, deoarece limita de detectare este relativ mare și imaginea microscopică nu oferă în mod clar informații pentru
identificarea bacteriilor. Se consideră că metodele microscopice nu diferențiază în mod
obișnuit celulele vii de celulele moarte, ceea
ce face imposibilă interpretarea rezultatelor
analitice în termeni de riscuri pentru sănăta-
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te. Sunt disponibile câteva metode avansate,
metode de imunofluorescență specifice, care
utilizează preparate selective de anticorpi
(Schets et al., 2015). Au fost dezvoltate mai
multe metode pentru a evalua viabilitatea celulelor unice prin metode microscopice, cum
ar fi excluderea anumitor coloranți (indicând
integritatea peretelui celular), reducerea sărurilor de tetrazoliu (indicând metabolismul
respirator activ) și alungirea celulelor în prezența acid nalidixic (indicând biosinteza activă). Aceste metode necesită mult timp și ne-
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cesită expertiza unui laborator de cercetare.
Limitările constau în faptul că într-o populație bacteriană stresată, detectabilitatea prin
metode culturale se pierde mai ușor decât
viabilitatea folosind metode microscopice.
La reactivarea din această stare „viabilă, dar
neculturabilă” (VBNC), celulele își recapătă
culturabilitatea și reînnoirea capacității de a
provoca infecții.

Metode moleculare
Detectarea unei secvențe specifice în ADNul sau ARN-ul microorganismului țintă este
principiul metodelor moleculare. Comparativ
cu metodele culturale și microscopice, metodele moleculare oferă în general rezultate
mai rapid, deși uneori mai puțin cantitativ
(Schets et al., 2015). Aceste metode nu au
limitele pentru detectarea organismelor neculturabile.
Detectarea ARNm, metode de viabilitate a
reacției în lanț a polimerazei (PCR) permit diferențierea între organismele vii și cele moarte.
În ultimii ani, în multe laboratoare de cercetare au fost explorate metode moleculare
pentru detectarea bacteriilor. Hibridizarea in
situ a fluorescenței implică detectarea directă a ADN-ului sau ARN-ului bacteriilor specifice după concentrarea pe membrane filtrante
cu sonde oligonucleotidice specifice secvenței marcate cu coloranți fluorescenți, fără a fi
nevoie de cultură în prealabil.
PCR poate fi utilizat pentru detectarea directă a bacteriilor din probele de apă și poate
fi aplicat pentru a identifica izolatele bacteriene. Deși PCR este o metodă sensibilă, concentrația probelor de apă este totuși necesară.
PCR detectează bacteriile neculturabile, dar
poate detecta și organisme moarte sau contaminări din trecut, deoarece ADN-ul este foarte
stabil în mediu. Moleculele de ARNm, dimpotrivă, sunt foarte labile și au o rotație rapidă.
Ciclul PCR constă din trei etape: denaturarea
ADN-ului la temperatură ridicată, refacerea

primerilor specifici secvenței la secvența țintă
la o temperatură mai mică și elongarea primerilor la o temperatură care este optimă pentru
enzima polimerază termostabilă.
Transcriptaza inversă-PCR (TI-PCR) poate
amplifica ARNm, ceea ce indică prezența bacteriilor vii sau recent moarte într-o probă.
Principiul TI-PCR este că etapa PCR este
precedată de o etapă de transcriptază inversă în care ARNm este transcris într-o catenă
de ADN copiat, care este utilizată ca țintă în
reacția PCR. Diferențierea dintre celulele vii
și cele moarte poate fi realizată și prin strategii de viabilitate-PCR în care ADN-ul celulelor
deteriorate este exclus din amplificarea PCR
prin legarea covalentă a unui intercalator la
ADN-ul celulelor deteriorate. O alternativă
pentru diferențierea dintre celulele vii și cele
moarte este precedarea PCR printr-o etapă
scurtă de îmbogățire care permite multiplicarea bacteriilor cultivabile.		
PCR este o tehnică de prezență/absență
a microorganismelor, dar au fost dezvoltate
sisteme PCR cantitative în timp real (qPCR)
care permit detectarea moleculară directă și
cuantificarea microorganismelor din probele
de apă. În metodele qPCR, ADN-ul amplificat
este detectat în timpul reacției PCR în timp
real. Pentru tipizarea izolatelor bacteriene,
se utilizează adesea secvențierea ADN.
Secvențierea generației următoare permite
producerea rapidă a mii sau milioane de secvențe, permițând detectarea genomului întreg.

Tehnici experimentale utilizate în
cadrul proiectului BSB27-MONITOX
Cunoașterea detaliată a poluării fecale în
mediile acvatice este crucială pentru activitățile de gestionare a bazinelor hidrografice,
în scopul menținerii apelor sigure în scopuri
recreative și economice. Evaluarea nivelului
contaminării microbiologice a fluviului Dunărea și a apei Mării Negre din zonele țintă
ale proiectului BSB27 MONITOX din partea SE
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a României, a fost efectuată prin numărarea
bacteriilor heterotrofe și a coliformilor totali.
Probele de apă colectate au fost testate
pentru diferite populații de microorganisme
în laboratoarele Platformei BioAliment din

Universitatea Dunarea de Jos din Galați, prin
incubarea probelor de apă diluate pe medii
specifice pentru creșterea bacteriilor coliforme și a bacteriilor aerobe mezofile (Figurile
3.9-3.16).

Figura 3.9. Pregătirea mediilor de cultură: cântărirea și dozarea mediilor de cultură;
sterilizarea mediilor de cultură și a vârfurilor de pipetă

a

b

Figura 3.10. Prelucrarea probelor. a, b – realizarea diluțiilor în ser steril fiziologic
și distribuția lor în cutii Petri sterile

Figura 3.11. Omogenizarea diluțiilor probelor cu mediu
de cultură în cutii Petri sterile
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Figura 3.12. Metoda tuburilor multiple:
Inocularea diluțiilor probelor în mediu
specific pentru testul prezumtiv
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Figura 3.13. Incubarea cutiilor Petri și a eprubetelor inoculate cu diluții ale probelor pe mediile
specifice, la 37oC timp de 48 de ore

Figura 3.14. Metoda tuburilor multiple: Inocularea din
eprubetele pozitive ale testului prezumtiv în mediu
specific pentru testul de confirmare

a

Figura 3.15. Metoda tuburilor multiple:
Eprubete pozitive ale testului de confirmare
după incubare la 37ºC timp de 48 de ore

b

Figura 3.16. Colonii de bacterii heterotrofe pe mediu PCA
(a – prima și b – a doua diluție a probei de apă)
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Determinarea numărului de bacterii aerobe mezofile totale a fost efectuată prin
metoda numărării indirecte care presupune
cultivarea bacteriilor din diluții ale probele
de apă în cutii Petri pe mediu de cultură cu
agar, urmată de incubare la 37ºC timp de 48
de ore, metodă furnizată de standardul român STAS 3001-91. Mediul de cultură utilizat
pentru cultivarea microorganismelor a fost
Plate Count Agar (Sigma Aldrich, Suedia).
Numărul de bacterii heterotrofe a fost exprimat ca unități formatoare de colonii (ufc)
per ml de probă.
Coliformii totali la 37ºC au fost determinați prin metoda numărului cel mai probabil
de coliformi (NMP), cu set de câte trei eprubete pentru fiecare diluție a probei de apă,
conform STAS ISO 4831-92. Această metodă a
implicat două teste, testul prezumtiv și testul
de confirmare. Pentru testul prezumtiv s-a folosit ca mediu de cultură bulion de carne cu
lactoză și tuburi Durham.
Testul de confirmare a fost efectuat în mediu selectiv, bulion bilă verde briliant (Scharlau, Spania) cu tuburi Durham. După incubare,
prezența gazului în tuburile Durham și schimbarea culorii mediului din verde în galben au
indicat pezența bacteriilor coliforme
Bacteriile coliforme au fost prezente în
toate probele de apă, iar numărul acestora a
variat între 600 și 250 000 ufc/100 mL (Vasile et al., 2019). Numărul de bacterii aerobe
mezofile totale este în strânsă corelație cu
cantitatea de substanță organică din apă. Numărul de bacterii din probele de apă analizate a variat de la 1,55 x 10² la 6,08 x 10³ ufc/
mL. Aceste valori au fost mai mari decât valorile înregistrate de Ungureanu et. al (2014)
în cadrul proiectului MIS ETC 1676 (INPOLDE)
finanțat de UE prin Programul Operațional
Comun România-Ucraina-Republica Moldova:
bacteriile aerobe mezofile totale s-au încadrat în intervalul 1,8 x 10 ufc/mL și 4,6 x 10
ufc/mL, iar NMP de coliformi, între 60 ufc/mL
și 600 ufc/mL.
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Rezultatele obținute de echipa noastră în
studiul comparativ al contaminării microbiologice a apei de suprafață din bazinul Dunării
și al Mării Negre (Ene et al., 2020) demonstrează o scădere a contaminării microbiologice în 2020 în timpul pandemiei COVID-19,
în toate eșantioanele colectate de pe coasta
Mării Negre, brațurile Dunării, confluența Dunăre-Marea Neagră și fluviul Dunărea în aval
de orașul Galați.
Per ansamblu, evaluarea calității apei microbiene este necesară pentru a evalua semnificația impactului antropogen în creștere
asupra fluviului Dunărea, Deltei Dunării și Mării Negre. Conform clasificărilor internaționale pentru apele de scăldat, probele de apă
au fost caracterizate în principal de un număr
moderat de bacterii coliforme. Excepție au
făcut unele locații situate în mai multe sectoare din partea de jos a fluviului Dunărea,
în amonte de orașul Galați, pentru care s-au
întâlnit valori critice.

3.3. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE
Asigurarea calității și trasabilitatea testelor microbiologice ale apei sunt principalele
criterii pentru relevanța rezultatelor. Planul de analiză trebuie stabilit pentru fiecare probă luând în considerare numeroși factori legați de nivelul și tipul de contaminare,
caracteristicile fizico-chimice ale probelor
analizate, tehnicile utilizate, limitele de detecție etc. Astfel, dacă apa este foarte contaminată, unele metode pot necesita diluții
multiple pentru rezultate exacte, în timp ce
apa cu un nivel de contaminare foarte scăzut poate necesita analiza probelor repetate
multiple pentru a obține rezultate fiabile. În
examinările microbiologice, natura și vechimea eșantionului de apă, precum și mediul de
dezvoltare și condițiile de incubare pot avea
o influență puternică asupra speciilor izolate
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și a numărului obținut. În consecință, diferite
metode microbiologice au precizii variabile.
Aceasta înseamnă că standardizarea metodelor și a procedurilor de laborator este de
o mare importanță dar criteriile pentru calitatea microbiologică a apei trebuie să fie
uniforme în diferite laboratoare, atât în țară,
cât și la nivel internațional.
Stabilirea metodelor standard care trebuie
utilizate pentru analizele de rutină sunt necesare pentru relevanța rezultatelor. Un plan de
investigație microbiologică relevant trebuie
să ia în considerare: (1) utilizarea procedurilor standard de operare; (2) Documentație
adecvată pentru a garanta trasabilitatea probelor și a protocoalelor utilizate; (3) Utilizarea eșantioanelor de control relevante, care
oferă informații despre relevanța și reproductibilitatea rezultatelor; (4) Participarea la
scheme externe de evaluare a calității (testarea competenței) pentru a evalua întregul
proces de testare și raportarea rezultatelor.
Controalele microbiologice ale apei se pot
baza pe analiza indicatorilor de poluare fecală. Indicatorii clasici împreună cu îmbunătățirile privind tratamentul și dezinfectarea
pentru a controla focarele de infecție prin
intermediul apei, oferă informații predictive despre calitatea microbiologică a apei. Cu
toate acestea, indicatorii bacterieni nu prezic contaminarea cu paraziți și virusuri, mai
rezistenți la dezinfecție. Mai mult, investigarea indicatorilor clasici poate fi înlocuită cu
detectarea directă a microorganismelor patogene, dar în acest caz metodele sunt mult
mai scumpe și implică resurse speciale (infrastructură, operatori cu înaltă calificare și
investiții financiare).
Relevanța controlului, colectării datelor
și asigurării siguranței apei la nivel global a
motivat autoritățile în dezvoltarea și implementarea unor abordări mai preventive, cum
ar fi Planurile de siguranță a apei propuse de
Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
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